
Referat af Generalforsamling i  Ry Tennisklub 31. oktober 2013 

I alt 14 deltog i mødet her i blandt mødte bestyrelsen med Sam Eyde, fmd. og Ole Nielsen, 
baneansv.. 

1. Valg af dirigent 
Elin Kristensen blev valgt som dirigent. 
Hun takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der 
var blevet indkaldt til generalforsamlingen 3 uger for afholdelsen. 
Dernæst afsøgtes forsamlingen for en referent for mødet og her tog Peter A. Thomsen mod 
udfordringen.  

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år 
Herunder kom han ind på følgende: 

 Antal medlemmer i klubben 
o 75 seniorer 
o 77 juniorer 

Dermed er klubben inde i en fortsat kedelig udvikling med faldende medlemstal, hvilket medførte 
en større diskussion om hvordan denne udvikling kan vendes. 

 Aktiviteter i løbet af året, som har været iværksat for fastholdelse af medlemmer: 
o Voksenintroduktion 
o Seniortræning – hele sæsonen 

 Øvrige aktiviteter for seniorer 
o Skægturnering 
o Grillturnering 
o Standerhejsning 27/4 – blev udskudt en uge grundet frosten 
o Introduktion/fællesspil/voksentræning 
o JTU Tennisambassadører 
o Grundlovsdag skægturnering med 16 deltagere 
o Klubmesterskaber – desværre kun afholdt i herredouble 

 Aktiviteter for juniorer 
o Træning – 2 gange ugentligt 
o Uge 27 tennis (sommerferietilbud) – aflyst 
o DGI Tennisskole august. Ok, men kunne være bedre. Ikke så mange deltagere som 

sidste år 
 
Ry hallen har planer om udvidelse – de aktuelle planer blev gennemgået. Kan i større eller mindre 
grad have indflydelse på tennisklubben 
 
Klubben ville ikke kunne fungere uden medlemmer, der hjælper med det praktiske og 
organisatoriske arbejde – så som: 

 Bestyrelsesarbejde 
 Udvalgsmedlemmer 

o Skægturneringer 
o Torsdagsspil 



o Onsdagsspil 
o Holdspillere 

 Ad hoc hjælpere 
 Klargøringsfolk 
 Bare det gode medlem 

 
Herefter blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 
 

3. Forelæggelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet. 
 
Under fremlæggelsen af regnskabet fremkom en større debat om hvordan man kan sikre flere 
medlemmer, men også hvordan man kan få sponsorater til klubben. 
 
Forslag til øget medlemskab: 

 Brug sociale medier, så som Facebook 
o Klubben har faktisk en facebook side, men der er lav aktivitet på den 

 Bruge hjemmesider som Ry.dk 
Forslag til øgede sponsorater 

 Tilbyde reklameplads i klubben til lokale håndværkere mod modydelser til en eller anden 
værdi 

 Kvickly sponsorat 
 Super-Brugsen giver jævnligt tilskud til lokale klubber 
 Tilbyde store firmaer som Pressalit & Inox firmasponsorater 

 
Eksempel på hvordan man kan styre det organisatoriske arbejde i klubben kan man skæve til 
fodboldklubben. Her er der 4 – 5 mand i bestyrelsen, som fungerer som koordinatorer. De arbejder 
med princippet, de kalder 12. manden, hvilket betyder mange frivillige i mange udvalg, der hver har 
en speciel opgave, der skal løses for klubben 
 
Generalforsamlingen kunne konstatere, at regnskabet er godkendt af revisoren – det samme kunne 
generalforsamlingen. 

4. Forelæggelse af budget 
Kassereren fremlagde budgettet, som blev godkendt 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse & suppleanter 
Hanne Post genopstillede ikke til bestyrelsen 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 

 Sam Eyde 
 Ole Nielsen 
 Rasmus Bliddal 



 Peter A Thomsen 
Som suppleant blev følgende valgt: 

 Marco Biondi 
Som hjælper blev valgt: 

 Marco Biondi 
 Ole Nielsen 
 Flemming Juul 
 Carsten Pedersen 

 
Hjælpere kan hjælpe med: 

 Baneklargøring 
 Onsdagsspil 
 Sponsoratjagt 
 Klargøring i al almindelighed 
 Medlemsfastholdelse 

7. Valg af revisor & suppleant 
Som revisor blev følgende valgt: 

 Peter Hassing 
Som revisorsuppleant blev følgende valgt: 

 Bent Søndergaard 

8. Eventuelt 
Under eventuelt blev der fremlagt visioner for klubhuset 
 
Der skal fremlægges en tidshorisont for bygning af klubhuset. 
 
Klubhuset betyder noget for medlemmerne og det skal klarlægges hvad vi vil med klubhuset – hvad 
det skal bruges til. 

 Bruges som redskabsskur 
 Man kunne sætte terrassevindue i, hvilket vil give mere lys 
 Huset skal gøres behageligt at opholde sig i 
 Man kan udnytte at vi kan gøre brug af faciliteterne i hallen (bad) 

 
Det blev aftalt at bestyrelse i det nye år indkalder medlemmerne til et møde, hvor fremtiden for 
klubhuset debatteres – formålet med mødet skal være: 

 Man kan indgive ønsker til et fremtidigt klubhus 
 Man forpligtiger sig samtidig til at yde et stykke arbejde i forhold til klubhuset 

 
Derudover bør man spørge medlemmer om holdninger/idéer til klubhuset via hjemmesiden 
 
Efter debatten runde dirigenten generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden 
 
Derefter gik man over til vinsmagningen 
 
 



Peter A. Thomsen 
referent 


